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AGRUPAMENTO de ESCOLAS ESCULTOR FRANCISCO DOS SANTOS 

EB1 JI DA RINCHOA 
 

 

Projeto “Trocamos a Zanga pelo Abraço” 
  

 

Este projeto nasceu de uma necessidade sentida pelos diversos elementos da comunidade escolar: 

docentes, não docentes e discentes. 

 

O comportamento manifestado por alguns alunos nos espaços exteriores e refeitório escolar, bem 

como nas entradas e saídas das aulas tem sido pouco adequado, verificando-se um conflito latente 

entre pares, manifestado através de constantes agressões físicas e verbais. Para além dos efeitos a 

nível emocional e social que comportamentos dessa natureza acarretam, há que ter em conta que 

os mesmos influenciam direta ou indiretamente, também, as aprendizagens de foro cognitivo. 

Assim, propusemo-nos a criar um conjunto de atividades lúdicas de caráter pedagógico, com vista 

a, paulatinamente, alterar comportamentos e atitudes de agressividade, de intolerância, de 

desrespeito, por comportamentos adequados: saber ouvir, saber esperar pela sua vez, desculpar e 

pedir desculpa, cumprir regras e saber a importância das mesmas em contexto de comunidade, 

entrar e sair de forma ordeira, falar baixo...  

 

De forma a envolver os próprios alunos na identificação destas e outras situações problemáticas, 

assim como na definição de estratégias de melhoria, no ano letivo 2011-2012 foram dinamizadas 

reuniões de assembleia de escola pela coordenadora de estabelecimento. Nas reuniões de 

assembleia de turma com o P.T.T. foi dada ênfase a esta temática. 

 Tendo em conta o levantamento de aspetos a melhorar e de propostas de melhoria feitos em 

colaboração com os alunos, em assembleia de alunos, pensamos que um projeto deste género irá 

potencializar o grupo alvo sobre o qual vamos intervir. 

Algumas das sugestões apresentadas foram concretizadas, mas muito ficou por fazer e os 

resultados obtidos não foram muito satisfatórios.  
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O parecer do conselho pedagógico foi favorável tendo este projeto sido considerado muito 

pertinente, dado que vai ao encontro de uma necessidade diagnosticada nos anos anteriores e tendo 

as medidas aplicadas até aqui revelado serem pouco eficazes. Foi ainda considerado que o facto de 

se promover a participação e envolvimento ativo de toda a Comunidade Educativa, bem como a 

determinação de mecanismos de autoavaliação constitui um projeto promissor. 

 

Assim nasceu o projeto ao qual demos o nome de “Trocamos a Zanga pelo Abraço” e com o 

qual nos candidatámos ao concurso de projetos da autarquia, medida 4 do PAQUE, tendo este sido 

considerado merecedor do apoio da CMS, e selecionado pelo júri para ser acompanhado.  

 

Este projeto visa, contribuir para a diminuição dos conflitos no recreio e no refeitório escolar, 

sendo estes os dois locais que mais necessitam de uma alteração de conduta por parte dos alunos. 

O que se pretende é proporcionar aos alunos atividades significativas com recursos diversificados, 

experienciando novos espaços e partindo dos seus conhecimentos, interesses, expectativas e 

sugestões, num clima de abertura e flexibilidade, de forma a contribuir para um ambiente saudável. 

Desta forma, pretendemos promover a alteração comportamental nos alunos e consequentemente 

uma melhoria nas suas aprendizagens académicas, sabendo que aprender é modificar de forma 

evidente o comportamento ao longo do tempo.  

Trata-se de um projeto que consubstancia as preocupações dos próprios alunos, já com propostas 

de intervenção e que vem estruturar todo o trabalho que teve início no ano letivo anterior. 

 

Agradecemos desde já a preciosa colaboração e empenho de TODOS quantos se juntaram a nós, 

pois os nossos ALUNOS merecem ser ajudados para que o seu comportamento venha a melhorar 

significativamente. Todos seremos beneficiados com o sucesso desta iniciativa.  

 

Juntos, faremos a diferença!     

 

 

                      A equipa responsável pelo projeto deixa um forte “ABRAÇO” a TODOS! 

 


